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Beste Lezer,

En dan is het alweer december en staan de kerstdagen alweer voor de deur. Het 
jaar 2020 is bijna voorbij en voor velen van ons kon het jaar niet snel genoeg voor-
bij zijn...

We hebben sinds maart echt last van de Corona maatregelen. Maatregelen die 
niemand leuk vindt. Mondkapjes die inmiddels verplicht zijn en het niet onbeperkt 
op visite kunnen bij familie, ook spontaan een hapje eten of een borrel drinken bij 
de Twee Gemeenten of de Fantast zit er helaas niet in.

Het is vervelend en vooral voor de mensen met wie hun passie en inkomen hier 
mee gemoeid gaan. Zal 2021 een beter jaar worden?

Wij wensen iedereen vooral heel veel gezondheid, want dat blijft het allerbelang-
rijkste. We hopen dat jullie ondanks alle maatregelen leuke feestdagen hebben en 
dat we weer gezamenlijk mogen genieten in 2021!

Tot volgend jaar.. en vergeet niet lekkere oliebollen te bestellen!

36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Advies en maatwerk 
 

Leveren en installeren van 
zonnepanelen en laders voor 
elektrische auto’s 
 

Doe-het-zelf pakketten 

Hulp bij montage en installatie 
 
gevestigd in Jirnsum   
 06 4807 6356   info@puurzon.nl 
lid van Techniek Nederland 

 

duurzaam wonen en besparen op energiekosten 

Ook voor vervanging van  
oude zonnepanelen en omvormers. 

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

 
 

 
 

Sjoukje Feddes 
✓  Erkend hypotheekadviseur  
✓ Adviseur sinds 1998  
 
Werkzaam bij: 
Hypotheek- en verzekeringskantoor Attentiv A. Boskma B.V.  
Bolsward www.solideverzekerd.nl   
Tel 0515-580420 Email boskma.bv@attentiv.nl 
 

Wij zijn pas tevreden als u dat bent ! 
 

 
 

Geboren

Saar Aaltje
Dochter en zusje van
Mariken, Evert & Maud

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de 
vele steunbetuigingen die ik hebben mogen ontvangen 

na het plotseling overlijden van mijn Pa
Roel Smith

Peter Smith
Ureterp

Kommen en gean

Dankbetuiging
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Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Kerst Cadeauwinkeltje
  
“Leaf Kado”  In kado mei in ferhaal… 
mei leafde makke!
Voor en door de bewoners. Wij verkopen kleine 
zelfgemaakte spullen, aangevuld met 
kleine cadeauartikelen.

Wij zijn open op: 
Vrijdag van  14.00 - 17.00 uur. 
Zaterdag van 11.00 - 16.00 uur.

Kom ook buiten de openingstijden gerust langs. 
Als we er zijn helpen we graag!

Thomashuis Jirnsum, Gravinnewei 1, 
telefoon: 06 57 59 56 36.
Bij een gesloten deur, graag aanbellen bij het Thomashuis. 
Wij beschikken niet over een pin app.

Fijne Feestdagen toegewenst!

Thomashuis Jirnsum

Na 31 jaar met heel veel plezier in Jirnsum te hebben gewoond verhuizen wij per 
1-12-2020 naar Sneek . Bij dezen zeggen we alle lidmaatschappen op
Jack, Annet, Dennis, Yvon en Iris Douma

Verhuizen
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6 Kersttips in Coronatijd

1. Houd een winterviering in de voortuin met de hele straat
Doe als in Lapland, ga naar buiten en steek de vuurkorf aan! Neem een zak  
marshmallows en warme chocolademelk. Spreek af met je buren en laat iedereen 
een gezellig zitje maken in de voortuin. Sneeuw zou het plaatje helemaal perfect 
maken!
 
2. Ga in pre-quarantaine
Grote kans dat je al bijna je huis niet meer uitkomt door thuis te werken en je 
boodschappen te laten bezorgen. Ga 2 weken voor de Kerst in vrijwillige quaran-
taine. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat iedereen waarmee je coronaproof 
wilt afspreken dit ook doet!

3. Bingewatch héél veel kerstfilms
Kerstfilms kijken is de manier om het kerstgevoel op te wekken. Geen ongemak-
kelijke kerstoutfit nodig, het kan gewoon in je pyjama. Verwarming aan, kopje 
thee of glas wijn inschenken, kerstverlichting aan en gaan. Bingen maar.

4. Breng je favoriete kerstgerecht langs bij een familielid of dorpsgenoot
Dat we niet met z’n allen aan één tafel kunnen zitten hoeft niet te betekenen dat 
we niet van elkaars (kerst) kookkunsten kunnen genieten! Maak jouw favoriete 
kerstgerecht en breng het langs bij familieleden of bijvoorbeeld die alleenstaande 
buurvrouw die je een lekkere kerstmaaltijd gunt en een praatje kan gebruiken.

Ben je net begonnen als zelfstandige  
en kun je wel wat hulp gebruiken bij het  
ontwikkelen van je logo en online  
zichtbaarheid? 

Of wil je misschien een opvallende  
nieuwjaarswens naar je klanten sturen?

liesbethhiddema.nl
06 1300 9834
Jirnsum

Hier uw 
advertentie? 
Neem contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 

Lees verder op pagina 11
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Oude dorpsfilmpjes en verslagen Jirn-summertime op YouTube

Het is al meer dan 2 jaar geleden, dat het een weekend lang een groot feest van 
kunst en cultuur was in Jirnsum. Ter ere van 100 jaar plaatselijk belang en Fryslân-
Leeuwarden Culturele Hoofdstad, vierden we toen Jirn-summertime.

Van de opening en de reünie, tot de revue en het slotfestival: overal zijn film
opnames van gemaakt. Die zijn allemaal in samenvattingen terug te zien op  
YouTube. Ook de oude dorpsfilmpjes over Jirnsum in de jaren '60 en '70 en in 1967, 
die tijdens het weekend vertoond werden, kun je bekijken op YouTube. 

Als je op www.youtube.com het zoekwoord jirn-summertime invult kom je ze  
allemaal tegen. Je kunt de filmpjes ook vinden via de site van Jirnsum.com, onder 
het kopje Verenigingen-Cultuur- jirn-summertime.

5. Organiseer een grote kerst quiz
Hoe zeg je ‘fijne kerst’ in het Spaans, wat is de nummer 1 kersthit en hoe wordt 
Kerstmis in Thailand gevierd? Dit zijn een paar voorbeelden van de kerstquiz die jij 
kan organiseren voor je familie. Handig: voor zo’n quiz hoef je niet fysiek samen 
te zijn. Stuur iedereen de quiz toe, plan een Zoom meeting en ga virtueel de strijd 
aan!

6. Kerst-zwaaien
Stel, we mogen echt geen gasten ontvangen tijdens Kerst. Of misschien een paar 
en je tante of grootouders kunnen of durven niet te komen. Maak dan tijd voor 
een kleine roadtrip door het land en ga kerstzwaaien in de voortuin of voor het 
raam en laat een klein cadeautje of iets lekkers achter.

Oude dorpsfilmpjes en verslagen
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Kinderopvang Oan de Boarn 
Gastouderopvang – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

Voor het eerst Kerst op de boerderij!
Ik las het stukje in de Stim met de 
kerstoproep en het leek me een leuke 
manier om ons voor te stellen.
Wij vieren dit jaar de Kerst voor het 
eerst op de boerderij. In mei van  
dit jaar zijn wij: Olaf, Janina, Rosalie 
(12), Emily (10) en Jesse (2) komen  
wonen op een prachtige plek, de  
boerderij van de familie Hotsma  aan  
de Rijksweg 4. Al jaren zochten en 
droomden we van zo’n plekje en we 
moeten onszelf af en toe nog steeds even knijpen dat het echt gelukt is! 
Samen met onze twee pony’s Floris en Frans, hond Mees, Kat Suus en kip-
pen hebben we onze intrek genomen in onze tijdelijke woonunit die vanaf het 
fietspad goed te zien is. We hebben genoten van de seizoenen met alle vogels,  
de zon en dauw, de prachtige kudde biologische koeien van onze buurman en de  
ondergaande zon vanaf het bruggetje achter bij ons. Nu de bladeren zijn gevallen 
en het nat en kouder wordt heeft ook dit seizoen zijn charme, ook al is het soms 
best een beetje behelpen :).

De eerste verjaardagen zijn gevierd, 
we hebben een zeskamp gehouden 
in de voortuin voor alle klasgenoten 
en nieuwe vriendinnen van Emily en  
Rosalie. Emily zit op de Radboud en 
Rosalie in het 1e jaar in Leeuwar-
den. We hebben kennisgemaakt met  
verschillende buren en al wat fijne  
contacten gelegd, ook via school. 
Niet zo uitgebreid als gehoopt, 
de buurt bbq kon bv helaas niet  

doorgaan, maar volgend jaar komt er vast wel een nieuwe kans. Jirnsum is mooi  
doarp met hartelijke en gezellige mensen! Dat is onze eerste indruk. En niet te  
vergeten Frits koopcentrum, die werkelijk alles heeft wat je nodig hebt, rondom  
verhuizen, fietsen, de boerderij of gewoon als je niet voldoende brood in huis hebt 
 voor fietsende kinderen, wat een rijkdom, zo dichtbij huis!

Lekker wonen en zorg 
zijn in Leppehiem 
onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.
 
Wonen op een plek 
waar jong en oud 
elkaar ontmoeten. 
Met de zorg die u 
nodig heeft.

Wilt u meer informatie?
Tel. 0566 - 654 654

www.leppehiem.nl

Lees verder op pagina 15
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We hebben veel buitenklussen gedaan, de woon-
unit opgebouwd,  de tuin, deuren vervangen,  
stallen en kippenhok gemaakt, het land gedrai-
neerd en de rijbak ligt inmiddels ook (ontzettend 
luxe, ik reed vroeger altijd langs de weg). Er is een 
sloot gegraven en een klein deel gedempt. Onder-
tussen krijgen onze bouwplannen vorm. De schuur 
is van 1850 en het voorhuis van 1920 ongeveer. We 
willen die sfeer doortrekken in het huis en hebben  
uiteindelijk gekozen voor een eenvoudig en  
functioneel ontwerp. Momenteel voeren we de  
gesprekken met aannemers wat best spannend 
is in deze tijd, maar we hebben er vertrouwen in 
dat dat ook wel goed gaat komen. Olaf is handig en gaat de kozijnen maken (die  
moeten bijna allemaal vervangen worden)

Begin volgend jaar hopen we dan los te gaan met de verbouwing en volgende 
kerst in het huis te wonen. Deze kerst vieren we op ons nieuwe erf, in de woonunit 
met de haardkachel aan (die we hard nodig hebben :)) We gaan lekker kokke rellen,  
Rosalie is ons kooktalent, en we houden het verder klein vanwege de corona-
regels. Af en toe een klusje, ritje op de pony of een wandeling met de hond en 

dankbaar terugblik-
ken op dit bijzondere 
jaar. Niks meer aan 
doen!
Als ik dan een wens 
mag doen dan zou 
het een kerstwan-
deling zijn (rondje 
Friens) met een paar 
Jirnsumers.

Hartelijke groeten vanaf nummer 4 en een fijne kerst voor iedereen!!
Olaf, Janina, Rosalie, Emily &Jesse

Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum 
 
Mobiel: 06 2027 8622 
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

 

Zoekt u een betaalbare schilder om  
uw woning of bedrijfspand  

te laten schilderen? 
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt 

elk gebouw in topconditie. 
Ook kunt u bij ons terecht voor 

glaszetten, houtreparatie en behangen. 

 

Bet
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Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga 
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd 
E-mail: piannie.tvs@gmail.com 
Tel : 0566-601495 of 06-25163304 
www.piannie.nl 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Nu Sinterklaas weer onderweg is naar Spanje, ben ik alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor Kerst. Ik heb ruim 200 chocolade letters mogen maken en 
wil iedereen die een of meerdere letters heeft besteld enorm bedanken voor de 
steun. Ik vind het nog steeds enorm leuk om jullie te verrassen en daarom heb 
ik een uitgebreid kerst assortiment samengesteld. Op mijn webshop kun je je  
bestelling plaatsen, bellen of mailen mag ook.

Ik ben de afgelopen weken al aardig aan het proberen geweest en dat heeft  
geresulteerd in de volgende lijst met producten.

• Bûche de Noël 6 personen 
Frans kerstgebak in de vorm van een boomstam

• Kerstkransjes van chocolade 
100 of 200 gram, gemengd wit, puur en melk

• Kerstkransjes meringue 
Luchtige krokante schuimpjes 100 of 200 gram

• Kerst bonbons met speculaas vulling

• IJstaart 8 personen 
Keuze uit vanille-chocolade, vanille-fryske dumkes en aardbei chocolade

• Bavarois dessert per persoon 
Keuze uit aardbei-framboos, tiramisu, passievrucht-chocolade en sinaasappel

Voor de prijzen of het plaatsen van een bestelling verwijs ik je graag door 
naar mijn website www.pastrybylammert.nl 
naar de mail info@pastrybylammert.nl 
of bel 06-24505186

BESTELLING VOOR KERSTAVOND, 1E KERSTDAG OF 2E KERSTDAG DIENEN 
19 DECEMBER VOOR 22:00 UUR BINNEN TE ZIJN. VOOR DE ANDERE DAGEN 
GELDT MINIMAAL 5 DAGEN VAN TE VOREN BESTELLEN.

Kerst met Pastry by Lammert
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Beste leden,
Al sinds eind Jaren ‘90 zet de Club van Honderd zich in voor de verfraaiing van 
sportpark “De Bining” en onze kantine De Voltreffer. Wij doen dit onder de  
stichting Beheer Sportaccommodatie waarin naast drie neutrale leden ook  
vertegenwoordigers zitting hebben van de; Jeu de Boules, Muorrekeatsen,  
Tennisvereniging TV Eernum, Kaatsvereniging KV Irnsum en de Voetbal-
vereniging VV Irnsum.
Sinds 1999 zijn onder andere de volgende grote en kleine zaken gerealiseerd  
met opbrengsten van de Club van Honderd: afdakje bij de Jeu de Boules baan,  
tribune, aanleg tegelpaden, hekwerk ingang en omheining sportpark en  
sportveld, aanschaf tractor voor onderhoud velden, 40 stuks zonnepanelen, 
bankjes. Al met al een hele lijst met zaken welke ons sportpark de afgelopen  
jaren heeft doen verfraaien.

Momenteel wordt de Voltreffer verbouwd en opnieuw ingericht, ook voor deze 
actie heeft de Club van Honderd een financiële bijdrage geleverd. Samen met 
de kantine commissie zullen we ervoor zorgen dat de bordjes weer een mooie 
plaats in de kantine krijgen. De afgelopen decennia zijn al deze zaken bedacht  
en uitgevoerd onder de enthousiaste leiding van o.a. Theun, Jappie, Watze,  
David, Tamme en Henk. Na al deze verfraaiing te hebben uitgevoerd tijdens  
de laatste jaren vinden we het nu tijd om deze taken over te dragen.

We hebben Jan Sikkema en Michel Langhout bereid gevonden om de Club van 
Honderd voort te zetten. Wij wensen hun via deze weg veel succes en plezier in 
het uitvoeren en bijdragen aan de wensen van onze 5 verenigingen.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op ons fraaie sportcomplex,

Watze, Tamme en Henk.

Club van Honderd nieuwsKleurplaat
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De uitvoering is van veel zaken afhankelijk. Men streeft nu naar begin mei 2021 en 
dan zou het in het voorjaar 2022 volledig gereed zijn. Er wordt nog nagedacht om 
pas na het zomerseizoen te starten, zodat het seizoen voor de fietsers nog benut 
kan worden.

Werkgroep Woon en leefomgeving.
email: woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com

Beste kinderen uit Jirnsum,

Helaas is er door de corona geen echte intocht geweest in Jirnsum maar  
Sinterklaas wil jullie nog even zeggen dat ik de ontvangst op de beide scholen 
heel leuk heb gevonden!

Helaas  konden er dit jaar geen Pieten met mij mee. Ik heb mooie tekeningen  
gekregen en jullie hebben leuke liedjes voor Sinterklaas gezongen en dansjes  
gedaan. Ik hoop dat jullie de vlogs ook leuk hebben gevonden. Ze zijn alle 5 nog 
terug te vinden op Jirnsum.com. 

Volgend jaar hopen we op een Sinterklaasfeest met een echte intocht in het dorp 
en veel Pieten. 

Alle kinderen uit Jirnsum bedankt en fijne kerstdagen.

Sinterklaas en de Pieten

Verslag Webinar Gemeente Leeuwarden over doorfietsroute

Op maandag 23 november hield de gemeente Leeuwarden een online informa-
tiebijeenkomst voor de inwoners van Jirnsum over de doorfietsroute. Er waren 
ongeveer 30 mensen aanwezig. Er werden vele tekeningen vertoond en informa-
tie gegeven over de diverse onderdelen van deze route. De powerpoint van deze 
avond kunt u nog bekijken op Jirnsum.com of (als dat niet mocht lukken) op de 
website van de gemeente Leeuwarden. De tekeningen hangen ook nog een tijdje 
aan de ramen van de ingang van de voormalige katholieke kerk. Voor vragen kunt 
u altijd nog terecht bij de gemeente Leeuwarden: 
SecretariaatROI@leeuwarden.nl

In grote lijnen:
• Een fietsrotonde bij noord, om fietsers veilig op de rijbaan te geleiden.
• Voorrang op de zijstraten van de Rijksweg.
• Snelfietsers om het dorp over de rondweg (die 60 km wordt),  

toerfietsers door het dorp.
• Rode bestrating, passend bij het karakter, met grijze stroken,  

de automobilist is te gast. 
• Onderbreking op drie punten: voor Kattehus, Wiide Steech en rotonde voor de 

voormalige katholieke kerk. Hier wordt een pleinachtig karakter gemaakt mbv 
andere bestrating en een andere snelheid (15km)

• Monument van het Jabikspaed  krijgt een plek voor het Kattehus omdat de 
scherpe bocht op de plek waar het monument nu staat wat rechter wordt  
gemaakt.

• Nieuwe stoepen met afgeschuinde randen voor meer veiligheid voor fietsers.
• Waar mogelijk meer groen.
• Ook wordt op een deel van de Rijksweg en de Molestrjitte  de riolering  

vernieuwd. 

De meeste onderdelen werden goed ontvangen. Wel gaf een aantal mensen 
nog zorgen en ideeën door betreffende veiligheid, snelheid, parkeren, groen en  
planning. Deze geluiden zijn ter plekke beantwoord of meegenomen in het  
vervolg, het maken van het voorlopig definitieve ontwerp. Dit voorlopig defi-
nitieve ontwerp wordt dan weer besproken met de werkgroep woon en leef -
-omgeving.Als daar geen grote veranderingen in zijn gekomen, gaat de fase 
van uitvoering in. Mochten het wel nog grote aanpassingen zijn, dan gaat de  
gemeente opnieuw met het dorp in gesprek. 

Verslag Webinar doorfietsroute

Dankwoordje van Sinterklaas
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JIRNSUMER OLIEBOLLEN VOOR DE MK
-  door Uw Bakkers Van Weleer: Jan, Anno, Robert, Rienk  -

100% van de opbrengst gaat naar:
• Jirnsumers 65+
• Jirnsumer Jeugd
• Jirnsumers 16-30jr

De volledige opbrengst gaat naar Merke Kommisje ‘De Jirnsumer Kat’. Wij  
hebben hen gevraagd om komend jaar wat extra’s te doen voor juist deze drie 
leeftijdsgroepen vanwege de coronacrisis. Daarnaast heeft de MK dit jaar wél  
kosten gemaakt maar géén bijdrage van de dorpsgenoten gevraagd. 

Alleen wij leveren de allerlekkerste 
echte Jirnsumer oliebol!

Mede mogelijk gemaakt door:  
Administratiekantoor Visser & Hottinga en Café de Fantast

Oliebollenactie Bestelformulier Jirnsumer oliebollen

Inleveren:
Gooi dit formulier volledig ingevuld door de brievenbus bij  
Café de Fantast, Rijksweg 132

Liever telefonisch of digitaal bestellen?
Bel/app De Fantast op 06-21553391 of Facebook/Messenger.
O.v.v. naam, adres en bestelling (zie boven).
  
Bezorgen:
Op Oudejaarsdag door de Merke Kommisje. 

Betaling:
Contant (!) aan de deur en bij voorkeur gepast.

LET OP: 
GAVC Grou komt dit jaar niet langs de deuren met oliebollen. Kies voor nu  
en voor altijd voor de enige echte Jirnsumer oliebol en steun je eigen dorp!

BESTELFORMULIER Jirnsumer oliebollen 
 
 

Naam:  

Adres (Jirnsum):  

Telefoonnr:  

 
 

 
 Zak 4 stuks: € 5,00 Zak 9 stuks: € 10,00 bedrag 

Gewone Oliebol  
Aantal: 

…………..  x 
Aantal: 

…………..  x 
€ 

Krentenbol 
Aantal: 

…………..  x 
Aantal: 

…………..  x € 

  Totaal: € 

 
 
Inleveren: 
Gooi dit formulier volledig ingevuld door de brievenbus bij Café de Fantast, Rijksweg 132 
 
Liever telefonisch of digitaal bestellen? 
Bel/app De Fantast op 06-21553391 of Facebook/Messenger. 
O.v.v. naam, adres en bestelling (zie boven). 
   
Bezorgen: 
Op Oudejaarsdag door de Merke Kommisje.  
 
Betaling: 
Contant (!) aan de deur en bij voorkeur gepast. 
 
LET OP:  
GAVC Grou komt dit jaar niet langs de deuren met oliebollen. Kies voor nu en voor altijd voor de 
enige echte Jirnsumer oliebol en steun je eigen dorp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  door Uw Bakkers Van Weleer: Jan, Anno, Robert, Rienk  - 

JIRNSUMER OLIEBOLLEN VOOR DE MK 
-  door Uw Bakkers Van Weleer: Jan, Anno, Robert, Rienk  - 

 
 

100% van de opbrengst gaat naar: 
 

 
• Jirnsumers 65+ 
• Jirnsumer Jeugd 
• Jirnsumers 16-30jr 

 
De volledige opbrengst gaat naar Merke Kommisje ‘De Jirnsumer 
Kat’. Wij hebben hen gevraagd om komend jaar wat extra’s te 
doen voor juist deze drie leeftijdsgroepen vanwege de 
coronacrisis. Daarnaast heeft de MK dit jaar wél kosten gemaakt 
maar géén bijdrage van de dorpsgenoten gevraagd.  
 

 
 

Bestellen/bezorgen óf afhaal 
 
Bestellen vóór 25 december via het 
bestelformulier hiernaast. Gooi deze volledig 
ingevuld door de brievenbus bij Café de Fantast, 
Rijksweg 132. 
 
Liever telefonisch of digitaal bestellen?  
Bel/app De Fantast op 06-2155 3391 of 
Facebook/Messenger o.v.v. Naam, adres en 
bestelling (zie formulier),  
   
Bezorgen gebeurt op Oudejaarsdag door de 
Merke Kommisje.  
 
Betaling contant (!) aan de deur. 
 
LET OP: GAVC/Grou komt dit jaar niet langs de 
deuren met oliebollen! Kies voor nu en voor 
altijd voor de enige echte Jirnsumer oliebol en 
steun je eigen dorp! 
 

 
Snackbar Café de Fantast 

• Vanaf 11 uur zijn we geopend voor de 
mensen die niet bestellen.  

 
• Ivm corona maximaal 2 mensen 

binnen. 
 

• In tegenstelling tot bestellingen 
hanteren we hier GEEN vaste prijzen. 

 
• Een vrijwillige bijdrage is wat wij zoals 

gebruikelijk vragen. Wij rekenen 
daarbij op jullie goedgeefsheid! 

 
• Muziek en gezelligheid aanwezig.  

Zie de bakkers in actie en kom ze 
aanmoedigen! 

 
• OP=OP! 

 
 
 
 

Alleen wij leveren de allerlekkerste  
echte Jirnsumer oliebol! 
                                               
 
Mede mogelijk gemaakt door: Administratiekantoor Visser & Hottinga en Café de Fantast 

CUT
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De kerstdagen zullen er dit jaar anders voor ons uitzien. Geen buffetten,  
kerstborrels, kerstversiering, decembergezelligheid en vele bezoekers op 1e en 
2e kerstdag. Het is nu nog onduidelijk of we in december onze deuren mogen  
openen. We verwachten dat deze kans klein is. Daarom hebben we alvast met 
onze kok Frans een lekker kerst aanbod voor thuis samengesteld. 

Je kunt kiezen uit: 
• Thûs-Box 3-gangen keuzemenu
• Kerstmenu kids Box
• Kerst High-Tea 
• Salades

Ons volledige aanbod en de werkwijze vind je op: www.de2gemeenten.nl 
Wil je telefonisch meer informatie of heb je speciale wensen, bel gerust naar 0566-
601550. Je kunt bestellen tot en met vrijdag 18 december. Zoek je voor de kerst 
nog een leuk cadeaupakketje met bier, wijn of cadeaubon? Ook daar kunnen we je 
bij helpen, informeer gerust naar de mogelijkheden. 

Op dit moment hebben we onze snackbar van woensdag tot en met zondag open 
voor de afhaal van weekendmenu’s, Plates en snacks. Het is inmiddels mogelijk 
online je bestelling te doen via onze website. 

Via deze weg willen we ook ieder bedanken voor de kaartjes, aardigheidjes en 
fijne woorden. We missen onze gasten, we missen de gezelligheid. Het jaar 2020 
laten we achter ons en we kijken graag uit naar een gastvrij en werkzaam 2021. We 
ontvangen jullie heel graag weer, zodra dit mogelijk is. 

Wij wensen jullie fijne kerstdagen een goed 2021. 

Ricardo, Jantina en team De 2 Gemeenten. 

Kerst 2020 #de2gemeenten
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Sterrenbeeld?
In schapenland is het dekseizoen weer aangebroken, dus ook bij de kudde van 
de bistedokter. Dat begint uiteraard met het uitzoeken van een geschikte ram. 
Liever niet uit de eigen koppel, want inteelt is immers niet bevorderlijk voor de 
vitaliteit van het nageslacht. Dat brengt meteen wel een ander risico met zich 
mee, want je wilt geen besmettelijke toestanden binnen je eigen schapenkudde  
brengen. Genoeg om op te letten dus. Allereerst ‘het exterieur’,  zeg maar het  
uiterlijk van rammenmans. Niet alleen dat ooien slechts vallen voor een gespier-
de hunk; ook voor de schapenboer is het van belang dat de lammerschaar goed 
bevleesd gaat opgroeien. Want uiteindelijk is de slacht het voornaamste doel, 
uitsluitend voor de wol worden schapen al lang niet meer gehouden. Bovendien 
is het aantrekkelijk dat er twee- en drielingen geboren worden. Daar kun je zelf 
mede voor zorgen door de ooien een overvloedige groene weide aan te bieden 
in de laatste 3 weken voor aanvang van het dekseizoen. ‘Flushen’ noemen we 
dat in goed schapenhoudersjargon. Daarnaast is het aanbevelingswaardig dat de  
dekram zelf deel heeft uitgemaakt van een meerling. Al geeft dit laatste absoluut 
geen genetische garantie. 

Als de juiste, gezonde ram is uitgezocht gaat hij eerst een paar weken in quaran-
taine in de wei naast de ooien. Dat bevordert de bronst bij de dames, terwijl je in 
die periode de gezondheidsrisico’s beperkt houdt. Bij de bistedokter mag de ram 
vanaf 20 oktober zijn kunsten laten zien. Dat ritueel start door zijn borst eerst 
een lichte kleur te geven. Dat kan ook met een kleurblok aan een tuigje, maar dat 
is voor de oudere, meer ervaren ram. Een jonge ram kan zich daardoor beperkt  
voelen en dan schiet dat middel zijn doel voorbij. Ik heb geleerd de eerste dag 
even ‘de ram uit de wei te kijken’ en pas op dag twee te kleuren, omdat hij 
soms door jeugdige overmoed en opgekropte libido alle ooien even probeert te  
‘bestempelen’. Hoewel dat absoluut een fleurig beeld in de schapenwei geeft, 
schiet het volledig zijn doel voorbij. Ik wil namelijk precies weten wanneer welk 
schaap te grazen is genomen. Want dan weet ik ook wanneer het kroost zo  
ongeveer geboren gaat worden, namelijk 5 maand minus 5 dagen later.
Het amoureuze gebeuren bij schapen is heel doelgericht en efficiënt. Een  
driftige (bronstige) ooi flirt met de ram door veelvuldig met de staart te kwis-
pelen. Rammenmans op zijn beurt sneupt voortdurend in de koppel aan de  
schede en de urine van de ooien of de bronst aanstaande is. Daarbij vertoont hij het  
typische flemen, het opkrullen van zijn bovenlip. Zo activeert hij zijn orgaan van 
Jakobson als  een soort analytisch centrum in zijn neus. Feromonen verklikken 
namelijk het juiste paringsmoment. Dit bronstgedrag is minder luidruchtig en  
opzienbarend dan bij herten, maar prachtig om te zien. De daad zelf duurt dan 
maar kort, bijna aandoenlijk daarentegen is de aanblik van ooi en ram die daarna 
stijf tegen elkaar aan heerlijk kunnen liggen herkauwen. 

Na 17 dagen krijgt de ram een donkerder kleur op zijn borst gesmeerd. Dat aantal 
dagen is namelijk precies de lengte van de cyclus van de ooi. Mocht de dekking 
die eerste keer, door wat voor oorzaak dan ook maar, niet gelukt zijn, dan kun je 
aan de kleuring zien of de ram in de herkansing is gegaan. Bij mij krijgt de ram  
zodoende ruim 2 cycli de kans; met Sinterklaas gaat ie rigoureus naar de  
slager. Om precies voor Kerst in kleine pakketjes diepvriesklaar terug te komen. 
Dat klinkt ondankbaar, maar het zou hypocriet zijn om daar omheen te draaien. 
Het sexleven van een dekram is dus kort maar hevig. En die van ons kan het op 
zijn slofhoefjes aan, want hij heeft maar 15 ooien in zijn harempje. Een ervaren  
machoram krijgt een koppel van wel 60 ooien tot zijn beschikking en kan  
desnoods per dag over wel 8-10 ooien heen. Daar moeten wij mannen toch niet 
aan denken? Ikke niet in ieder geval! Nou is mijn sterrenbeeld inderdaad ‘vis’ en 
geen ‘ram’… 

De Bistedokter
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- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

- DHZ-loods
Industriewei 7     9011 WH Jirnsum       06-15434717
info@smidjachtservice.nl      www.smidjachtservice.nl

Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

Het broedseizoen 2020 voor de weidevogels, eenden en zangvogeltjes zit er weer 
op en onze nazorgers hebben weer veel werk verzet om de legsels van broeden-
de weidevogels te vinden, indien nodig i.v.m. werkzaamheden van de boer, te 
mar keren en om te registreren of ze uitgekomen zijn. Op het maisveld van boer  
Keulen moesten alle nesten extra worden gemarkeerd omdat na uitkomen van 
de legsel er geploegd en gezaaid moest worden. Na het inzaaien van de mais zijn 
er weer nieuwe legsels gevonden van de kievit. Wij willen alle veehouders in ons  
gebied en de loonbedrijven bedanken voor de uitstekende medewerking voor 
het beschermen van de weidevogels. Er zijn door enkele nazorgers nog 3 rondes  
gelopen door ons gebied voor de z.g.n. alarmtelling. Tijdens deze rondes  
worden alle vogels met jongen geteld. Ook hebben wij dit seizoen voor het eerst  
gebruik gemaakt van een Drone met warmte camera (van de BFVW) om broedende  
vogels in het lange gras van boer Scheltinga te ontdekken.

In het naseizoen zijn alle nestkasten gecontroleerd op wat er in heeft gebroed, 
schoongemaakt, gerepareerd of door nieuwe vervangen. Aan de opbouw van het 
nest kun je zien wat er in heeft gebroed. In samenwerking met beide basisscholen 
zouden wij nestkastjes gaan maken maar door corona kon dit jammer genoeg niet 
doorgaan. Zodra het kan, organiseren wij dit weer. Het bestuur van de vogelwacht 
wil alle nazorgers en vrijwilligers bedanken voor het prachtige werk wat zij weer 
hebben gedaan.
In maart hebben wij i.v.m. de droogte, met subsidie van Provincie en BFVW een 
waterpomp aan kunnen schaffen. Deze hebben wij geplaatst op het land van 
Atte Wiarda. Op het land van Abe Tjalma heeft het boeren-collectief een water-
pomp neergezet. Beide pompen hebben goed gefunctioneerd. Via de Rabobank  
clubactie, waarvoor wij ons hadden ingeschreven om nog een paar pompen aan 
te kunnen schaffen, hebben wij € 830, binnengehaald. Hiervoor kunnen wij nog 
een paar pompen aanschaffen en in overleg met de boeren en nazorgers zullen wij  
kijken waar deze geplaatst kunnen worden. De pompen werken op zonne-energie.

Het hoofdbestuur van de BFVW heeft, in overleg met alle vogelwachten, be-
sloten om dit jaar niet langs de deur te gaan voor de jaarlijkse koekactie i.v.m.  
corona. We wachten nog even af of de filmavond en de ledenvergadering wel door  
kunnen gaan. Wilt u lid worden van de vogelwacht Jirnsum ter ondersteuning van 
dit mooie werk of meehelpen met de nazorg? Meld u dan aan als lid bij een van de 
bestuursleden of via tel.nr. 0566 602040. Op de overzichten kunt u de resultaten 
vinden van de weidevogels en zangvogeltjes.            
Het bestuur.  

Vogelwacht

Lees verder op pagina 30
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Dit jaar waren er veel minder muizen dan in 2019. Dit is een van de oorzaken dat 
rovers zoals wilde katten, steenmarters, kraaien en vossen meer nesten hebben 
leeggehaald. Ook jonge kuikens waren een gewilde prooi. Veel kieviten, vooral op 
maisland hadden een 2e legsel Dit jaar  een veldleeuwerik waargenomen en een 
wulp met jongen.

Alarmtellingen
Er zijn 3 telrondes (z.g.n. alarmtellingen) uitgevoerd in een deel van ons gebied. 
De vogels met jongen worden dan geteld. Onderstaand de resultaten.

Broedresultaten in nestkasten en andere kunstnesten
Vogelwacht Jirnsum heeft 54 vogelhokjes binnen- en buiten de bebouwde kom 
van Jirnsum hangen. Elk najaar worden deze nagekeken of er ook nestjes in  
zitten. Aan de opbouw van het nest kun je zien welk vogeltje er in heeft gebroed. 
Na de controle worden de kastjes schoongemaakt en e.v.t.gerepareerd of vervan-
gen voor het volgende broedseizoen. Onderstaand de resultaten van 2020.

Nestkastjes op particuliere erven worden niet meer meegeteld. De nesten van de 
huiszwaluw, gierzwaluw en boerenzwaluw zijn niet geteld maar waren wel aan-
wezig.

 

Broedresultaten in nestkasten en andere kunstnesten

Vogelwacht Jirnsum heeft 54 vogelhokjes binnen- en buiten de bebouwde kom van
Jirnsum hangen. Elk najaar worden deze nagekeken of er ook nestjes in zitten. Aan de 
opbouw van het nest kun je zien welk vogeltje er in heeft gebroed. Na de controle worden
de kastjes schoongemaakt en e.v.t.gerepareerd of vervangen voor het volgende broed-
seizoen. Onderstaand de resultaten van 2020.

Binnen de bebouwde kom

Vogelsoort

Ringmusje

Uitgekomen

9

Totaal 20 hokjes

Leeg

2

Pimpelmeesje
Koolmeesje

Gebroed in hokje

9
2
6

Vogelsoort

Ringmusje
Pimpelmeesje
Koolmeesje

2
4

Hokjes leeg

Buiten bebouwde kom

Totaal 50 50 4

Totaal 34 hokjes

15
4

11
2

Hokjes leeg

Winterkoninkje

15
4

11
2

Nestkastjes op particuliere erven worden niet meer meegeteld.

De nesten van de huiszwaluw, gierzwaluw en boerenzwaluw zijn niet geteld maar waren 
wel aanwezig.

2

Grouwe Vliegenvanger 1 1

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

107 67 1 9 55 34 43 9 9 24

32 40 14 26 24 27 5 12 3 1

39 27 7 31 7 14 21 10 11 3

24 21 16 15 19 14 4 2 1 5

202 155 38 81 105 89 73 33 24 33

8 0 4 2 1 0
 

18 16 13 27 3 22

4 4 4 16 5 23

16 19 11 26 6 21

Onderstaand het overzicht van de weidevogels in ons gebied
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Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen:  salonalice@ziggo.nl 
 
Adres: Molehiem 22, 9011 TC  Jirnsum    (Lid ANBOS) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 

De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

Het wel en wee op it Tredde Sté It Tredde Sté

Onder de indruk
Wanneer de blaadjes van de bomen vallen en 
op het pad terecht komen, ligt het pad vaak 
bezaaid met allemaal verschillende blaad-
jes. Blaadjes met verschillende vormen en  
kleuren. De bomen die deze blaadjes laten 
vallen, laten de blaadjes los om weer verder 
te kunnen groeien en om in het voorjaar de 
volgende stap in hun ontwikkeling te kunnen 
zetten.                            

We zijn er elk jaar weer van onder 
de indruk hoe mooi onze natuur 
in elkaar zit, en ook hoe het voor 
ons werkt! Ook wij moeten dingen  
loslaten om verder te kunnen 
groeien, passend bij onze ont-
wikkeling. Als school bekijken we 
daarom regelmatig wat we los 
kunnen laten of wat we los moe-

ten laten om verder te kunnen groeien. Met als doel om onze kinderen de kansen 
te geven om te kunnen groeien en bloeien.
  
Daarin staan we als school natuurlijk niet alleen, dit doen we samen met alle  
mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kind. Een bekend gezegde 
luidt:  “It takes a village to raise a child.”

Fijn dat we dit samen mogen doen! 

Hele fijne feestdagen namens Team It Tredde Sté

 

MFC “it Kattehûs” 

 
 
Reserveringen via  
reservering@mfcjirnsum.nl of  
Bert Moltmaker 06 43 22 35 85 
of www.mfcjirnsum.nl 
 
Capaciteit zalen: 
Grutte seal 25-100 personen 
Molehiemseal 10-30 personen 
Lytse seal tot 10 personen 
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KBS Sint Radboud brengt licht in de donkere maanden

Allerzielen
Begin november was het Allerzielen. 
In alle groepen hebben we gesproken 
en aandacht geschonken aan wie we 
missen. We brandden een kaarsje en 
maakten een ster voor iemand aan wie 
we dachten. De hond, de kat, het ko-
nijn, een opa of een oma. Het is mooi 
om dit soort dingen samen te delen en 
te herdenken. 

‘11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag’. 
De traditionele Lampionoptocht op 11 november in 
Jirnsum kon dit jaar niet doorgaan. In plaats daarvan 
kwamen de leerlingen van onze school met een al-
ternatief om de oudere dorpsgenoten toch nog een 
beetje een Sint Maartengevoel te geven. Ze deelden 
zelfgemaakte lichtjes uit aan de ouderen in het dorp. 
Het feest van Sint-Maarten gaat immers niet alleen 

om krijgen, maar zeker ook om geven. Sterker nog, Sint-Maarten zelf gaf de helft 
van zijn mantel aan een bedelaar die het koud had. We kregen veel warme reacties 
op onze actie. 

Op weg naar Kerst: Advent
Advent is de periode van voorbereiding op het kerst-
feest. Elke week steken we met alle groepen samen 
een kaarsje aan, en zo zal het over een paar weken 
kerst zijn. 

Langs deze weg willen wij jullie allemaal alvast hele 
fijne feestdagen wensen, pas goed op elkaar! Team 
KBS Sint Radboud. 

Bel gerust voor een afspraak. 0566-601242
U bent van harte welkom! www.radboudjirnsum.nl

Skoallenijs Sint Radboud
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Vorige maand hebben we in de Stim 
gemeld dat er camera’s rondom het  
gebouw aan de Dekemastrjitte  
geplaatst zijn. De camera’s zijn zo  
op gehangen dat er goed zicht is op het 
plein en alle ingangen van het school-
gebouw. 

Met name in de kerstvakantie, rond de 
jaarwisseling, is het schoolplein een  
favoriete plek voor het afsteken van 
vuurwerk. Dit met enorme schade tot 
gevolg afgelopen jaar.

Dat de camera’s er hangen, betekent 
niet dat we zonder jullie oplettende blik 
kunnen. Daarom horen we het graag 
van jullie als er iets op het plein gebeurd 
is. Dat kan bij Anneke (directeur KBS 
Sint Radboud) op 
directie@radboudjirnsum.nl of bij 
Margreet (directeur It Tredde Sté) 
mvanderlaan@proloog.nl. 

U kunt ook contact opnemen met de 
wijkagent, voor Jirnsum is dat de heer 
M. de Groot. Hij is bereikbaar op: 
0900 – 8844. 

Alvast bedankt voor jullie oplettende 
blik, samen staan we sterk!

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

• Kwaliteitsbrandstoffen 
• Diesel 
• Euro 95 

 

11 cent korting op Diesel  
13 cent korting op Euro 95! 

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

Zin in Verse broodjes 
of lekker gebak?

kom naar één van onze 
winkels of bestel online

Marten Boonstra 
De Echte Bakker
Buorren 14, Akkrum  |  T.   (0566) 652196

Hoofdstraat 66, Grou  |  T.  (0566) 621570

info@broodbanket.frl
www.broodbanket.frl

Cameratoezicht rondom ons schoolgebouw
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  B. de Vries 0655307912  
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 0651120086 
Tennisver.  Eernum E. de Jong 0647964040
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 0651873618
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG S. Sjonger 602224
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956
Jirnsumer Enerzjy Koöper. R. Yntema 0649854000
  
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht J. Visser 601133

Plaatselijk Belang F. Cornelisse 0683949491
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Merke Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen

Waar Friese  
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner  
of een bijzondere gelegenheid?

Daarvoor kom je bij:  
De 2 Gemeenten 

Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum 
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl

SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122 
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112 

Bereikbaarheid
Afspraken maken: 08.00 - 10.00 uur
Visite aanvragen: 08.00 - 10.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woensdag en vrijdag 
vóór 12.00 uur inleveren in Jirnsum (brievenbus bij de voormalige huisartsenpraktijk, 
rijksweg 55). De medicijnen kunnen dan 2 werkdagen later  ‘s middags bij de apotheek 
afgehaald worden. Medicijnen kunnen op vrijdag, of dinsdag bij u worden bezorgd.
U kunt uw herhaalrecepten ook inleveren bij huisartsenpraktijk Grou. Herhaalrecepten 
ingeleverd voor 9.30 uur, kunnen de volgende werkdag vanaf 13.00 uur bij de apotheek 
afgehaald worden.

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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 Schoonmaakmedewerkers       Bij ons kunt u ook        
 en vakantiehulpen gezocht      tijdelijk gemeubileerde 
 voor een prima salaris in          woonruimte huren! 
 een gezellig team.                      Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk 

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            

Ziekenhuizen
MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

Zorg
Buurtzorg Akkrum e.o. Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.: 06-23 91 73 73  Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.: 0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net Internet: www.thfl.nl

Zorg thuis van Leppehiem FysioMaks
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl E-mail: info@fysiomaks.nl

Dorpenteam
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk,  
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het 
Dorpenteam. Voor inloop zijn wij in Grou ’s ochtends open van 9.00 tot 12.30 uur,  
’s middags gesloten. Wij zijn van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar: 0566-625151 
of info@dorpenteam.nlDorpenteam, Oedsmawei 18 a, 9001 ZJ Grou

Wijkagent + meldpunt overlast
De wijkagent in Jirnsum en omstreken is de heer Thom Bambach. Hij is bereikbaar op 
Stationsweg 35 te Grou, tel.: 0900-8844. Voor het melden van overlast zoals vernielingen, 
burenruzie en geluidsoverlast belt u het volgende nummer: 14058

Contactadressen Kerken 
Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Gemeenschap- en  
Beheercommissie Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

 it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 06-43223585

Peuteropvang It Kattekuorke 
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Kids First COP groep
 9011 VJ Jirnsum. Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur - 12.15 uur

Basisscholen
O.B.S. it Tredde Sté Dekamastrjitte 2A info.ittreddeste@proloog.nl Tel.: 0566-60 16 46
R.K.B.S. St. Radboud Dekamastrjitte 2B directie@radboudjirnsum.nl Tel.: 0566-60 12 42

Bibliotheek  
Grou Burstumerdyk 6  Tel: 058-2347777 Openingstijden ma/wo/do 14.00 - 18.00 uur
 info: www.sbmf.nl     vrijdag        14.00 - 20.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 
Dierenarts

Telefonisch spreekuur ma t/m za van  
8.00 - 9.30 uur, voor het maken van een  
afspraak, bestellen medicijnen en info.
Openingstijden van de balie:
Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur  
en zat. 8.00 - 9.30 uur.

Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou 
0566-601464 / 601439 / 621299 
info@dierenartsgrou.nl 
www.dierenartsgrou.nl 
www.bistedokter.nl 

Spreekuur van 8:30 -18:00 alleen op afspraak. SPOED: 24u./ 7d. bereikbaar.


